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Editoriáááááál 
 
 
 

 

Škole pomaly odzváňa a prázdniny sú už za rohom. Je to najpohodovejšie, ale zároveň 

aj najvyčerpávajúcejšie obdobie školského roka. Vyučovanie je voľnejšie, ale aj mnohí žiaci si 

pred koncoročným vysvedčením chcú a snažia sa opraviť známky, zachraňujú polročnú 

nesústredenosť na výučbu, alebo sa jednoducho učia na koncoročné testy. A v období 

posledných dvoch mesiacov školy sa sústredenie na školu minimalizuje aj z toho dôvodu, že 

prichádzajú horúce dni. Chladnejšie dni, kedy sme nosili prechodné tenké bundy vystrieda 

náhly príval vysokých teplôt, a vtedy sa zbavujeme nielen bundy, ale aj dlhé nohavice sa menia 

za krátke a zimné oblečenie za tenšie a vzdušnejšie. Ale predsa len....prichádzajú dva mesiace 

voľna, bez školy a učiteľov, počas ktorých s rodinou chodíme po výletoch, dovolenkách, na 

dlhšie návštevy k starým rodičom, alebo len tak doma oddychujeme :D. Na druhej strane, cez 

leto sa budú ukončovať práce na novej budove, ktorá bude k dispozícii od septembra, a to 4. 

ročník a druhý stupeň. Veľkou výhodou je, že niektoré triedy budú klimatizované na horúce 

letné dni, aby sa žiaci mohli v pokoji venovať škole. Ďalšou výhodou je, že sa druháci vrátia 

z kultúrneho domu naspäť do školy. Keďže pôvodná budova školy bola pred pár rokmi 

renovovaná a o poschodie bohatšia a nová budova školy tiež nebola ,,za pár drobných“, mali 

by sme si našu školu vážiť a neničiť steny, tabule či rôzny školský majetok. Je mi zároveň ľúto, 

že ja sa v novej škole učiť nebudem. Dovidenia v septembri. 

 
 

        Nikol Ďurčeková 
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Sovička a jar...................................... 
 

 

 

 

 

Ako sa sovička zobudila  
 

Sovičku niečo zobudilo skoro zrána,  

ale tentoraz to nebola čierna vrana. 

Počula jemný, neznámy hlások,  

akoby jej spieval sám ranný vánok.  

 

To si spievala malá lastovička,  

vedľa v hniezde sedela jej mamička. 

Keď už sú tu lastovičky 

to sú znaky jari,  

a tie malé detičky,  

majú sa jak králi. 

 

Sovička sa potešila,  

že sa môže hrať, 

a celý deň na tvári, 

úsmev bude mať.  

 
     
Sára Aldaam  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Posledné zvonenie 
 

Už prichádza koniec roka, 

spravili sme ďalší krok. 

Niektorí sa tešia na dobré známky,  

iní zas na chvály otca a mamky.  

Do školy prídeme pekne oblečení,  

pre pani učiteľky ruže a orgovány.  

Pani učiteľke ružu červenú,  

pani vychovávateľke jemnú ružovú. 

Postavím sa, trocha sa zahanbím, 

prídem k pani učiteľke a úsmev 

naladím.  

Ruku jej pekne podám,  

vysvedčenie už v rukách zvieram.  

Hľadím doň, 

a čo nevidím? 

Samé jednotky v ňom! 

A k tomu pochvalu, 

za prospech a dobrú náladu. 

Dobre dopadol ten rok náš, 

verím, že šťastný bude aj ten Váš! 

                     Sára Aldaam 
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Vytvorené vlastným perom.......................... 
  

JAR 

 
Jar nám rýchlo začala,  

                                                                                                                   babka sa už tešila. 

Zima už nám skončila, 

už som ľady lámala.  

Lastovička priletela,  

všetkých pozdravila.  

 

Anička Mazanová a Matúš  Krämer 

 

 

 

 Letné prázdniny 
                                                                                        Za chvíľu sa začínajú letné prázdniny, 

                                                                                        budem mať meniny. 

                                                                                        Žiaci sa tešia, 

                                                                                        s vysvedčením domov bežia.  

                                                                                        Bežím s kufrom do lietadla,  

                                                                                        aby som si pekne sadla.  

                                                                                        Plavky si pripravím,  

                                                                                        žabky si pribalím.  

                                                                                        Začína sa v mori kúpanie,  

                                                                                        letný vánok jemne vanie.  

                                                                                                           

Viktória Podmanická a redaktori  

 

 

 

Die Schule ist am Schluss, 

Wir mussen sagen tschűss. 

Wir bringen Blumen zum Lehrer, 

Wir werden sein netter. 

   

Und in die Ferien, 

Wir Ausflűge machen. 

Wir lernen nicht, 

Es ist alles von mir. 

  

Nikol Ďurčeková 
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Odpovedať príde.............................. 

 

 

Dnes sme si do horúceho kresla posadili našu pani upratovačku Betku.  

Určite ste ju už mnohí poprosili o pomoc. Naša teta Betka je nápomocná v každej chvíli, však 

koľkokrát ste si u nej odložili kľúče, alebo sa otočili, keď ste sa snažili v topánkach dostať na 

poschodia. :D   

1. Prečo ste sa stali upratovačkou? 

Nemohla som mat iné povolanie zo 

zdravotných dôvodov.. Tak som sa 

rozhodla, že budem upratovačkou, lebo 

to bola jediná práca, ktorú som mohla 

robiť. 

2. Ktorá trieda robí najväčší 

neporiadok? 

No ako kedy. Ale nie je trieda, ktorá by 

bola najvýnimočnejšia v neporiadku.   

3. Je ťažké byť upratovačkou ? 

Áno, lebo sa veľa narobíme a je to 

namáhavé. 

4. Ako dlho tu už pracujete? 

Tak zhruba 3 roky aj s prácou v škôlke.  

5. Čo by ste odkázali žiakom? 

Aby sa dobre učili a mali dobré známky. 

A taktiež, je dôležité, aby poslúchali 

učiteľov a nech si vážia každú prácu.  

 

Ďakujeme, a to nielen tete Betke, ale 

taktiež aj pani upratovačke Veronike 

a našej školníčke Ivetke, pretože ich 

práca je naozaj namáhavá. Napriek tomu, vždy sa na nás usmejú s láskou.  

 

                                                                                                                               Petra Štesová  
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Keď slovenčinári diskutujú........... 

 
 
  

Mgr. Zuzana Zadžorová  

 
1. Mňa veľmi oslovili ostatní kolegovia, kolegyne a hlavne pani riaditeľka bola veľmi 

milá. Tak som tu.  

2. Ja som si nevybrala slovenský jazyk, len tento rok mi ho pridelili. 

3. Píšeme v ,,e-maile“, v e-mali je nespisovný výraz. 

4. Keď nám napadne myšlienka, tak povieme ,,mi napadlo“, ale keď nás napadne divé 

zviera, tak použijeme ,,ma napadlo“.  

5. Keď blízkym prajeme šťastie do ďalšieho roku, vtedy bude malé n, ale ak myslíme 

konkrétny sviatok, tak použijeme veľké N. 

Mgr. Zuzana Garanová 

 

1. Tak v prvom rade, 

bolo tu voľné miesto. A po 

druhé, oslovila ma pani 

riaditeľka.  

2. Veľmi ma 

inšpirovala moja učiteľka 

slovenčiny zo základnej 

školy, lebo sa mi páčil jej 

prístup k žiakom a učivu. 

3. Určite je správne v 

,,e-maile“. 

4. ,,Mi napadlo“ 

používame vtedy, ak 

myslíme, že nám napadla 

myšlienka, ale ,,ma 

napadlo“ je pri napadnutí 

niečím alebo niekým.  

5. Ak myslíme 

konkrétny sviatok – veľké 

N, ale ak želáme radosť do nového roka – malé n.  
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Mgr. Mária Dopaterová 

1. Táto škola mi padla hneď do oka, mala som veľmi dobrý pocit z tejto školy. Pani 

riaditeľka bola veľmi milá a usmiata, čo prezrádzalo pozitívnu atmosféru.  

2. V detstve som veľa čítala, a tak trochu som opakovací papagáj po mojej sestre.  Je 

pravda, že som to pochytila od nej. A počas štúdia na gymnáziu nám slovenčinár ukázal, 

že hoci je slovenčina zložitý jazyk, je to náš materinský jazyk.  

3. Toto si veľmi dobre pamätám, volá sa to jazykový úzus. V bežnej reči používame ,, e-

maili“, ale spisovný výraz je ,, v e-maile“.  

4. Tak v mojom kraji (Orava) sa v dennodennej komunikácii používa na všetko ,,ma 

napadala“. Ale platí ,,napadla mi“ myšlienka, a v prípade, že ma niekto alebo niečo 

napadlo, tak použijeme ,,napadla ma“.  

5. V tomto prípade, 1.január je Nový rok, ale ak prajeme celý nasledujúci rok, tak 

samozrejme malé n.  

 

Mgr. Beatrica Máleková 

1. Pretože keď som sem prišla na 

pohovor za pani riaditeľkou, tak 

behom chvíľky som nadobudla 

pocit, že som prišla ,,domov“. 

Spoznala som priestory školy, 

ktoré sa mi páčili a kolektív, 

z ktorého sršala pozitívna energia. 

Dodnes je tomu tak, takže som 

našťastie neoľutovala svoje 

rozhodnutie a cítim sa tu v našom kolektívne veľmi príjemne. 

2. Lebo ma slovenčina od ZŠ bavila a mala som veľmi dobrú pani učiteľku SJ a je  mi 

dodnes vzorom, vedela nás zaujať, ale aj naučiť, vedela byť prísna, keď bolo treba, no 

aj zasrandovať. 

3. Píše sa v e-maile. 

4. Spisovné je napadlo mi. 

5. Obidve slová v slovnom spojení NOVÝ ROK sa píšu s malými písmenami. Vtedy, keď 

želáme ľuďom šťastie a zdravie počas CELÉHO roka. Veľké písmeno ,,N“ sa píše 

v slove Nový (rok), vtedy, keď je to názov sviatku, čiže takto nepíšeme želania na 

pohľadniciach alebo v SMS-kách, lebo by sme ľuďom želali šťastie a zdravie iba na ten 

jeden konkrétny deň, t. j. len na 1. januára. 

                                                                            Lucia Ďurčeková, Sára Aldaam  

   
    e-maili alebo e-maile? 
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Úspechy, úspechy, úspechy.......... 
 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

 

Jedna z najznámejších súťaží je aj Hviezdoslavov Kubín. Ide 

o recitovanie poézie a prózy, v ktorej žiaci získavajú možnosť 

recitačného prejavu. Príprava trvá aj viac dní, v niektorých prípadoch 

týždňov, pretože s textom je potrebné sa ,,skamarátiť“.  

 

Na našej škole sa uskutočnili najskôr triedne kolá, z ktorých 

slovenčinárky vybrali najlepších pre postup do školského kola, a hoci 

to bolo v niektorých prípadoch veľmi ťažké, vybrali najlepších. Dňa 

26.2.2018 si porota vypočula 22 žiakov, ktorí prednášali literárne texty. V niektorých prípadoch 

bolo rozhodovanie naozaj veľmi ťažké, ale napokon sa rozhodli udeliť nasledovné miesta:   

 

I. kategória (poézia):   1. miesto: Nina Polcíková 

                                     2. miesto: Klára Urbánková  

                                     3. miesto: Markéta Šarudyová 

  

I. kategória (próza):     1. miesto: neudelené 

                                     2. miesto : Hana Polcová 

                                     3. miesto: Lucia Belianová 

  

III. Kategória (próza):   1. miesto: Jozef Zadžora 

                                       2. miesto: Laura Prochotská 

                                       3. miesto: neudelené 

 

                      

 

 

 

  

       Lucia Ďurčeková
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McDonalds Cup...............................  

Dňa 5.4.2018 sme sa ako škola zúčastnili obvodného kola McDonalds Cup-u. Turnaj sa 

odohrával v moderných priestoroch OFK Dunajská Lužná na umelej tráve. Našimi súpermi 

v obvodnom kole boli ZŠ Dunajská Lužná, ZŠ Kalinkovo a ZŠ Hamuliakovo. Z obvodného 

kola do okresného kola postupovali najlepšie dve školy. Nám sa tento cieľ podaril, nakoľko 

sme postúpili z 2. miesta. Výsledky obvodného kola boli nasledovné : 

ZŠ Dunajská Lužná vs. ZŠ Rovinka 5:2 

ZŠ Kalinkovo vs. ZŠ Rovinka 3:5 

ZŠ Rovinka vs. ZŠ Hamuliakovo 5:1 

V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 18.4.2018, taktiež v športovom areáli OFK Dunajská 

Lužná, sme boli vylosovaní do skupiny B. V nej sme sa stretli so seneckými základnými 

školami, a to konkrétne zo ZŠ Mlynská Senec a ZŠ Kysucká Senec. V oboch prípadoch sme 

v týchto zápasoch ťahali za kratší koniec 

a prehrali sme zhodne 2:7. O umiestnenie sme 

sa stretli v repríze spred dvoch týždňov so ZŠ 

Dunajská Lužná, ktorým sme mali čo 

oplácať. Avšak jednoznačne sme prehrali 0:7. 

Bohužiaľ, po vlažných výkonoch sme sa 

nedokázali prebojovať do bojov o postup do 

krajského kola. 

ZŠ Rovinka vs. ZŠ Mlynská Senec 2:7 

ZŠ Kysucká Senec vs. ZŠ Rovinka 7:2 

ZŠ Rovinka vs. ZŠ Dunajská Lužná 0:7- o 5 miesto 

Základnú školu Rovinka reprezentovali-  Kadáš, Fedorco, Lojka, Blanár, Camilleri, Gajdoš, 

Dobiášová, Kirthová, Baláž, Somoláni, Agalarev, Roman, Gál, Štraus  tréneri: Bachratý, 

Vajdík.                                                                     p.uč. Dušan Vajdík 
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Ľahšie to ide ľahšie........................... 
 

Pohybová aktivita u detí je veľmi potrebná. Pravidelné cvičenie má priaznivý vplyv na ich 

vývin, správne držanie tela, ale taktiež aj predchádza možnej obezite a cvičením žiaci získavajú 

aj obratnosť. V takomto duchu sa niesla súťaž Ľahšie to ide ľahšie pod záštitou DM drogérie, 

ktorého cieľom je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu. Aj naša škola sa zúčastnila tejto 

súťaže, ktorá sa konala 

9.6.2018 na Železnej 

studienke v Bratislave. Ako 

reprezentantov vybral p. uč. 

Vajdík týchto žiakov: Ivana 

Pavlová, Natália Kelemenová, 

Jozef Dunka, Denis Ručkay, 

Sabina Mikušková, Peter 

Sloboda, Amar Muniši, 

Karolína Pulcová 

Vďaka pohybovým 

schopnostiam získali pre našu školu 3. miesto v rámci Bratislavy, a zároveň aj finančnú odmenu 300 €, 

ktorá bude použitá na nákup športových potrieb.  

 

Blahoželáme!  

                                                                                                                         Lucia Ďurčeková  
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Testovanie 9......................................................  
 

21. marca je uvádzaný ako dátum jarnej rovnodennosti (niektoré zdroje uvádzajú dátum 20. 

marec, iné zas 21. marec) ale pre nás deviatakov to znamenalo dlho očakávané testovanie – 

Tetovanie 9. Testovali sme sa z matematiky (10 na zapísanie odpovede a 10 na označovanie 

správnej odpovede) a slovenčiny (25 otázok na označenie správnej možnosti). Na obidva testy 

sme mali po 60 minút, teda celkovo 2 x 60 minút. Podľa väčšiny spolužiakov bola oveľa ľahšia 

matematika ako slovenčina. Nuž, každý podľa svojej chuti.  

Pri testovaní si treba dávať veľký pozor, aby bola označená správna odpoveď správne 

zapísaným krížikom alebo číslom. Dôležité je, pripraviť sa tak, aby ste ovládali učivo zo 

základnej školy a hlavne nestresovať sa. Stresovaním pred a počas testu sa nič nezmení. 

Vedomosti nepribudnú a ani neodbudnú. Oficiálne výsledky boli 17. apríla, avšak mi sme si 

našli diskusiu s odpoveďami trošku skôr   

A prišiel deň D. Ja osobne som v slovenčine očakávala iné typy otázok, zamerané viac na 

pravopis. Boli tam síce otázky spojené s pravopisom, ale väčšina otázok bola so zameraním na 

vedomosti z našich veľmi obľúbených poučiek a tabuliek. V matematika nás nič neprekvapilo, 

očakávali sme také otázky. Ale veľa z nás sa nachytalo na tak jednoduchej veci, ako bolo 

zaokrúhľovanie.  

Priemer našej školy v matematike bol o 20,5 % lepší ako národný priemer. Priemer našej školy 

v slovenčine bol o 4,6% vyšší ako národný priemer. Čiže naša škola bola v oboch predmetoch 

nadpriemerná.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                             Nikol Ďurčeková (zdroj: www.nucem.sk) 

http://www.nucem.sk/
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Škola v prírode............................................... 

V týždni od 18.6. 2018 – 22. 6. 2018 sa v našej škole pohybovalo nejak pomenej žiakov. Žiadna 

vysoká chorobnosť alebo predčasné prázdniny, ale žiaci odišli do Školy v prírode.  

89 žiakov a 8 pedagógov nastúpilo do troch 

autobusov a zakývalo z okien všetkým na celý 

týždeň. Ich cieľ bola obec Radava, a to konkrétne 

penzión IVETA, ktorý sa stal ich ubytovacím 

zariadením.  Po príchode na nás už čakali animátori 

z CK Slniečko, ktorá nám celý pobyt zabezpečila. 

Tradičné prenášanie kufrov, no veľmi ochotní 

animátori to zvládali výborne, a tak naša radosť 

bola na mieste. Po naplnení hladných 

žalúdkov si animátori rozdelili všetky deti do 

rôznych družstiev, ktorých boli súčasťou 

počas celého týždňa. Samozrejme, aj sme si 

niečo zopakovali, a tak pani učiteľky pripravili rôzne cvičenia na opakovanie prebratého učiva. 

Uprostred týždňa sme sa vybrali na výlet do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch,  kde sme mohli 

vidieť zaujímavé exotické rastliny. Asi každý sa najviac tešil na bláznenie v bazéne, čo bolo 

žiakom aj dopriatie. Celý pobyt boli motivovaní udržiavať poriadok a správať sa vzorne, 

pretože boli pre nich pripravené aj rôzne ceny. (Sponzorské dary od rodičov.) Celý pobyt 

zavŕšili autogramiádou animátorov na tričká, ktoré sme dostali od cestovnej kancelárie. A živí, 

šťastní a bez väčších úrazov sme sa v piatok vrátili do našej milovanej Rovinky.  

                                                                                           Za celý kolektív p. uč. Dopaterová 
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Výlety............................................................................ 
 

Pre každú triedu je odmenou za školský rok triedny výlet. Aj tento rok pripravili triedni učitelia 

pre svojich žiakov zaujímavé, zábavné ale aj náučné výlety.  

 

Dňa 8.6.2018 sa zúčastnila 3.A a 3.B výletu na hrad Červený Kameň. Vyrazili sme ráno 

autobusom a vystúpili pred bránou na nádvorie Červený Kameň. Cestou nás očarili pávy, ktoré 

sme si samozrejme chceli aj odfotiť, čo sa niektorým pávom nepáčilo.  Pokračovali sme ďalej, 

a na nádvorí nás zaujala fontána, ktorá mala obdĺžnikový tvar. Samozrejme, naše hladné 

žalúdky sa začali ozývať, tak sme sa nadesiatovali, kým pre nás prišiel sprievodca.  

Pre lepšiu organizáciu, sme sa rozdelili do dvoch skupín. Prvá do hradu vstupovala moja trieda 

– 3.B. Sprievodca nás zaujal zábavnou hrou – žiaci vz. pani učiteľky. (Nakoniec skončila 

remíza ) Čo  sme sa zaujímavé dozvedeli?  Že hrad bol pôvodne pevnosť pohraničnej sústavy 

hradov od Bratislavy až po Žilinu, za terajší renesančný vzhľad je zodpovedný Mikuláš Pálffy, 

ktorý k pevnosti dostaval dve obytné poschodové krídla. Najviac sa mi páčila bojová sála pre 

rytierov. Ďalej nám porozprával povesť o jeleňovi, ktorí síce zlomil koleso na koči, ale svojím 

činom zachránil Pálffyovcov pred pádom do priekopy. Odvtedy sa nachádza jeleň v ich 

rodinnom erbe. Celá prehliadka bola zameraná na poukázanie, ako sa žilo na hrade v minulosti.  

Po prehliadke sme sa presunuli na vystúpenie sokoliarov. Najskôr sme sa prešli okolo rôznych 

dravcov, čo bol obrovský zážitok vidieť ich takto zblízka. 

                                                                                                             Ella Šebo 
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Annabelle Cloudová – príbeh na pokračovanie 
 

A tým prekvapením bolo - skôr boli umelci z okolia. Niektorí tu mali dokonca aj vystavené 

svoje diela. Ostatní nám prišli porozprávať o dielach od umelcov, ktorí sa nemohli dostaviť na 

miesto alebo skrátka nežijú. Bola som z toho nadšená. O mnohých som čítala knihy spojené s 

umením. V živote by som si nepomyslela, že sa s nimi stretnem osobne. Nečakala som že ich 

uvidím naživo, ale len vo svojej mysli. Je to zvláštne, ale umelci sú pre mňa niečo ako pre 

dvanásť ročné dievča speváci s vyčesanými ofinkami. Dúfam, že nám dozor dovolí ísť sa 

pofotiť. Hmmm.. som zvedavá koľko ,,lajkov" by mala fotka napríklad s takým Andrésom. Ten 

je z nich najlepší , a preto aj zaslúžene najznámejší.  

Keď nás učitelia zrátali, rozbehli sme sa postaviť do dvojzástupu. Potom nás začali sprevádzať 

po galérii a popri tom nás previedli zaujímavosťami jednotlivých umeleckých štýlov. Každý 

povedal o niektorom z obrazov. Najviac ma zaujali skryté myšlienky v 

presných ťahoch štetcov. O mnohých som si myslela, že majú úplne iný 

význam. Toto je najlepší výlet za tento rok. Mimo to že sme stretli 

mnoho významných osobností, dozvedeli sme sa skryté myšlienky 

niektorých diel a naučili nás ako si ich všímať. 

Na konci nás čakalo posledné dielo od Andrésa. Boli 

sme prví, ktorí ho videli. Je to najnovšie dielo 

spod jeho rúk. Predtým, ako ho začal opisovať, 

vyhlásil súťaž. ,,Kto z vás sa najpresnejšie trafí do 

témy, ktorej som sa počas tvorenia držal, vyhrá knihu o umení 

aj s podpismi všetkých z nás a vstupenku na medzinárodnú výstavu mladých talentov. Ale, 

musíš mi tam napísať, prečo by si mal alebo mala vyhrať práve ty. Držím palce." ...Takmer sa 

mi zahmlilo pred očami. Musím sa snažiť. Kniha ma veľmi poteší, ale po tej vstupenke 

neskutočne túžim. Mama s otcom by mi tam nedovolili ísť. Je drahá a navyše sa to koná v 

Paríži. Musím sa snažiť. 

Po kontrole všetkých našich odpovedí nám prišli oznámiť, kto vyhráva. ,,Musím povedať že 

mnohí z vás neboli ďaleko od skutočnosti, i keď pár z vás bolo úplne mimo. Ale dôležité je, že 

každý v tom vidí nejaký zmysel. Nech už je to ten, s ktorým som toto tvoril alebo iný. Ale je 

váš...No dobre, nebudem vás viac naťahovať. Iba jeden z vás sa trafil úplne presne a 

odôvodnenie ma na váš vek celkom zaskočilo. Ale iba v dobrom. Takže našu súťaž vyhráva 

Annabelle."...Neverím. ,,Gratulujem. Poď si  prevziať zaslúženú odmenu." Toto je naozaj 

najlepší výlet, aký sme mohli mať.                                                             Nikol Ďurčeková 
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Poďme potrápiť naše múdre hlavy... 

 

                   Ak chceš vylúštiť túto tajničku, prelož slová do angličtiny.   
 

1         
1. slnko 

2 
        
        

2. dáždnik 
3 

        

        3. mlieko 
4 

        

        

        4. hudba 

5          5. pláž 
           

6. beh 6         
           

7. motýľ            

7 

          

8. spev           

          
9. film            

8 
         

         10. more 
9          

10 

          

          
 

 

 

              Nasledujúca tajnička je poskladaná zo slov, ktoré používame na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Tajničky pripravili redaktori, graficky upravila Ella Šebo 


